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Özet 

Hamit Macit Selekler �iirimize 1929’dan sonra otuz yıl katkıda 
bulunmu� bir �airimizdir. 

Seçilmi� �iirlerini yayınladı�ı kitabının adı �yilik’tir (1956). 
�iirleri �slami-Türk esteti�inin en güzel örnekleridir. �iirlerinde 
yurdumuzu, de�erlerimizi, özellikle, sevgi-a�k, vatan sevgisi ve 
kahramanlık duygusu temalarını i�lemi�tir. �iirlerinde kullandı�ı dil, 
Türkçe’nin en güzel ve en do�ru örnekleridir. 

Anahtar Kelimeler: H. Macit Selekler, �yilik, sevgi ve a�k 
teması, vatan sevgisi ve kahramanlık duygusu 

 
Abstract 

Hamit Macit Selekler is a Turkish poet who contributed to poetry 
since 1929. 

The book in which he published his selected poems is called 
“�yilik” (Goodness) (1956). His poems are the best examples of �slamic-
Turkish esthetics. In his poems he treated of the themes, such as our 
country, Turkey, our values, especially love-affection, love for his 
country and the sense of heroism. The Language he used in his poems are 
the best and the most perfect samples of Turkish Language. 

Key Words: H. Macit Selekler, Goodness, the theme of love-
affection, love for one’s country, the sense of heroism 
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Cumhuriyetten sonraki �iirimizin kıyıda kö�ede kalmı�, unutulmaya yüz 
tutmu�, reklama ve gösteri�e yönelmemi� sessiz ustalarından biri de Hâmit Mâcit 
Selekler’dir. �iirde kendine özgü çizgiden sapmadan, 1929’dan sonra, otuz yıla 
yakın bir süre �iirler yazmı�tır. Yazdı�ı �iirlerde milli hayatımızı, kendi orijinal 
yapısına ait özellikleriyle yansıtmaya çalı�mı�tır. 

Hâmit Mâcit, 17 Kanunu evvel 1325 (30 Aralık 1909) Antalya 
do�umludur. Konya’dan Antalya’ya göçen bir âilenin çocu�udur. Babası 
Adülmâcit Tevfik Bey’dir. 1889 Konya do�umlu Tevfik, 1906 yılında Antalya’ya 
gelmi�, amcası Mustafa �efik Efendinin kızı Feride Hanımla evlenmi�tir. Mustafa 
�efik Efendi XIX.Yüzyılın ikinci yarısında Antalya’ya sorgu hâkimi olarak gelmi� 
ve buraya yerle�mi�tir. Hâmit Mâcit, Adülmâcit Tevfik Bey’le Feride Hanım’ın 
evlili�inden 30 Aralık 1909’da dünyaya gelmi�tir. 

Hâmit Mâcit’in nüfus cüzdanında kayıtlı olan adı, Abdülhak Hâmid’dir. 
�âirin babası Tevfik Bey edebiyata ilgisi dolayısıyla o�luna, �âir-i a’zam namıyla 
me�hur Abdülhak Hamit’in adını koymu�tur. Lise yıllarına kadar, evde, okulda, her 
yerde Hâmit Mâcit “Abdülhak” diye ça�rılır. Konya Lisesi’nde parasız yatılı 
okurken, edebiyat ö�retmeni Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Ö�rencisindeki �iir 
yetene�ini ke�feden Tanpınar, onu yüreklendirir ve ileride karı�ıklı�a sebep olabilir 
dü�üncesiyle ona bundan sonra senin adın “Hâmit Mâcit” olsun, der. “Abdülhak”da 
bu teklifi kabul eder ve bundan sonra �iirlerinde Hâmit Mâcit adını kullanır. • 

Üç ya�ında annesi ölünce Hâmit Mâcit öksüz kalır. Babasının ikinci 
evlili�ine, -1916 yılı- kadar anneannesi Kâmile Hanım tarafından büyütülür.Kâmile 
Hanım Antalya e�rafından Hocazâde Râsih Efendi’nin kızıdır. 

Çok zeki ve yetenekli bir çocuk olan �âir, okula ba�lamadan -daha be� 
ya�ında iken- kendi kendine okuma yazma ö�renmi�tir.Bu bilgisi ve yetene�i ile 
küçük Hâmit, ya�ıtlarından farklı olarak ilkokula üçüncü sınıftan ba�latılır. �lk ve 
orta okulu birincilikle bitirir. Çocukluk ve ilkokul yılları sava� yıllarıdır. Art arda 
Balkan, I.Dünya ve Kurtulu� sava�ları ya�anır. 

Mâcit, Antalya ortaokulunu bitirdikten (1925) sonra Konya Lisesi’ne 
parasız yatılı ö�renci olarak kaydolur. 1928 yılında bu okulu bitirir. Lise yılları, 
�iire ve edebiyata ilgisinin arttı�ı, yetene�inin geli�tirildi�i yıllar olur. Hocaları 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Saadettin Nüzhet Ergun onu �iirin iklimine do�ru çekerler. 

Liseden sonra Ankara Hukuk Fakültesi’nde ö�rencili�ini devam ettirir. 
Burada, önemli görevlerde adları duyulacak ki�ilerle samimi arkada�lıklar kurulur.  

“Yıl 1929, Fakültenin birinci sınıfı. �iirlerinden önce: hafif esmer, 
yuvarlak sevimli yüzü, bal saçları, biraz avare giyini�i, ne�eli, alaylı konu�ması 

                                                 
• �airin karde�i Adnan Sacit Selekler’in 29 Nisan 1992 tarihinde mektupla bize verdi�i 

bilgilerden 
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beni sardı. �âirli�ini bir hevesten ibaret sanmı�tım ama çok geçmedi; ruhunun 
derinli�ine indim” (A�ao�lu, 1978: 63). 

Fakülte yıllarında �iire ve çevreye ilgisi ço�alır. Sınıf arkada�ı bir kız da 
bu ilgi çemberinin içindedir. Ancak ailesi Mâcit’i Antalya’da bir kızla ni�anlamak 
istemektedir.1931 yılında hukuk fakültesi biter. 

Fakülteden sonra kısa bir görev hayatı, ardından ni�anlılıkla beraber 
devam eden bir askerlik dönemi,* evlilik ve bilahare meslek hayatı ba�lar. 

Hâmit Mâcit �stanbul’da askerli�ini bitirdikten sonra âilesinin tasvip etti�i 
Nebehat (Bileydi) Hanım’la 30 A�ustos 1935 tarihinde evlenir. (1916 do�umlu 
Nebahat Hanım, 1982 yılında ölmü�tür.) Mutlu bir evlilik ve âile hayatı ya�ar. Bu 
evlilikten be� çocu�u olur. Bu çocuklardan büyük o�lu Ferit (1936), Antalya’da 
serbest avukattır. Kızı �pek (�encan) (1938) Antalya’da ev hanımıdır. O�lu Rü�tü 
(1940) henüz üç ya�ında iken ölmü�tür. O�lu Kaynak(1943) Hacettepe 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim dalında ö�retim üyesi (Prof.Dr.’dır. 
Küçük kızı Ay�e (Özgürlü)  (1946) �stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. �stanbul’da oturan Ay�e �nci ev hanımıdır. 

Liseyi pekiyi, üniversiteyi iyi dereceyle bitiren Selekler, sırasıyla �u 
görevlerde bulunur: Ürgüp Savcılı�ı (1932), Antalya, Pötürge ve Finike Savcılıkları 
(1939), �stanbul Asliye Mahkemesi Savcılı�ı (1942), Çanakkale Asliye Hukuk ve 
Sinop A�ır Ceza Hakimli�i (1948-1950), �stanbul Hakimli�i (1959), 20 Aralık 
1962 tarihinde Yüksek Hâkimler Kurulu üyeli�i ve Yargıtay üyeli�i. “Yargıtay 
üyeli�i ve Yüksek Hâkimler Kurulu üyesi iken 23.01.1974 günü Ankara - 
Maltepe’de otur-makta oldu�u evinde bir kalp krizi sonucu ölür”. 

“Anadolu Ajansı çıkı�lı ölüm haberini �stanbul’da yalnız bir gazetede, iki 
spor sayfası arasında sondan bir önceki sayfada verdi. Onda da Yargıtay ve Yüksek 
Hâkimler Kurulu üyesi oldu�u belirtiliyor, �âirli�inin sözü bile edilmiyordu. O 
günkü, ertesi günkü ba�ka gazetelerde yoktu bu kadarcık duyuru bile. Oysa 
unvanların ötesinde, üstünde de�erli bir �âirdi Selekler” (Necatigil, 1974:6). 

Gerçekten, “Türk �iirinde ayrı ve belirli bir yeri, bir ki�ili�i olacak, 
unutulmaz, geçi�tirilemez; iyi ve alabildi�ine insancıl, üstelik mütevazı bir �âir” 
olan Selekler’in ölümüne ilgi duyulmadı. �iirleri üzerine ayrıntılı ve özel bir 
de�erlendirme yapılmadı. Ancak, onun �iirlerini anlayan, özellikle 1930-1945 
yılları arasında Türk �iirinde özel bir yer etmi� Selekler’i tanıyanlar, dergilerde az 
sayıda yazılar yazdılar; hatıralarında ondan kısaca söz ettiler (Geçer, 1974:6). 

Önemli görevlerde bulunan Selekler, Pötürge’den Çanakkale’ye, 
                                                 
* “Günler pek bo� ve sıkıntılı... Ö�renmem lazım geleni iki ayda ö�rendim. 
Sonra...yeknesak olan her�eyin verdi�i tatsız sıkıntılar...Bu böyle olacaktı da beni e�imden, 
i�imden, a�ımdan ve maa�ımdan neden   cüda ettiler? ...üçte bir aylıkla idare etmek, uzakta 
kalan �i�man, utangaç, vefalı ni�anlıma mektup yazmak ve günün çe�itli i�lerine sa�a dön, 
sola dön ve topcular in, topçular bin ile u�ra�mak...      A�ao�lu Ahmet. a.g.e. , s.66 
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Sinop’tan Finike’ye kadar Türkiye’yi tanıyan, vatanınını seven bir ki�idir. 
Reklamsız bir insandır. Oldu�undan çok görülmek isteyenlerin çok oldu�u bir 
ortamda Selekler, oldu�u gibi görünmekten bile sıkıntı duyar. Zaten sanatkârın bir 
�âir olarak reklama da ihtiyacı yoktur. “Selekler sadece ihtiyacı olmayan, tenezzülü 
olmayan bir �âir de�ildir. �ikâyeti de olmayan bir �âirdir” (Da�lıo�lu, 1968) 

Selekler’in �iirinin arka plânını olu�turan elemanlardan bazılarının 
özelliklerini sıralamak faydalı olacaktır: 

“Selekler; orta boylu, açık ye�il gözlü, daima güler yüzlü bir insan... 
vücuduna göre, biraz büyükçe duran ba�ı, ufacık elleri ve ayakları ile spor ve 
hareketten uzak kalmı� bir bünye. Mat ve duru bir beniz. Daha çok kafası ile, gönlü 
ile çalı�anlara mahsus ürkek, biraz durgun ve çekingen bir hali vardır... 
Vücudundan çok kafası ve dilini çalı�tıran �âirimiz; herkesin her i�i, her derdiyle 
yakından ilgilenir” (Edibo�lu, 1968:65). 

“�iir sohbetlerine, esprilerine doyum olmaz, tane tane konu�ur; 
konu�malarını anılarla süslerdi. Hukuku çok iyi bilir, adaletten ayrılmazdı” 
(Soyuer, 1977:120). 

Hâmit Mâcit Selekler, soyadını onurla ta�ıyan, soyadına uygun olarak 
sevgide, dostlukta, iyilikte cömert ya�ayan bir insandır. Dünyası da “ iyilik, barı�” 
ve güzellikler üzerine kuruludur. Ancak “�âir (Bâb-ı Ali �öhreti)’nden nasibdâr 
de�ildir. Zira Bâb-ı Ali’den uzak memleketin bir kö�esinde hakiki bir �âir olarak 
ya�amı�tır” (Saba, 1936:124). 

Hâmit Mâcit Selekler ilk yazılarını Konya’da Babalık gazetesinde 
yayımladı. �iiri ve çe�itli yazıları 1928’den sonra; Servet-i Fünûn, Uyanı�, Varlık, 
Çı�ır dergilerinde yayımlandı. Selekler, �iirlerini seçmeler yaparak iki kitapta 
toplamı�tır. Bunlar: Sulh ve Di�er �iirler (1944), �yilik (1956). 1959’dan sonra 
yazdı�ı �iirlerine, Ankara’da yayınlanan Çaba dergisinin hemen her sayısında ve 
zaman zaman da Hisar dergisinde rastlanır. 

 Selekler �iire 1929-1930 yıllarında ba�lar. �iirleri 1933’ten sonra varlık 
sayfalarında sıkça görülür. Ziya Osman Saba bu genç �airi okuyuculara “ruhunu 
ke�feden bir �air” diye tanıtır. Gerçekten Selekler, “ engin, nâmütenâhî derin” bir 
ruha sahip olmasa bile, onun ruhu kendine has güzelli�i olan bir ruhtur.” Yine 
buruh ı�ı�a, kokuya ve bütün bunların mezci demek olan bahara â�ık bir ruhtur 
(Saba, 1936:124). Selekler özgün ruhuna göre, 1929 yılından sonra, ya�adı�ı 
hayatın nesnel gerçeklerini seçti�i çe�itli temalarla iletmeye çalı�ır. Seçilen temalar 
ya�anılan özel hayatın yanında sosyal ve ulusal hayattan seçilmi�lerdir.  

 Hâmit Mâcit Selekler �iiri “her türlü menfaat endi�esinden uzak, gayesini 
yalnız kendinde bulun bir mükemmeliyet” olarak kabul eder (Selekler, 1938:10). 
Selekler’e göre “ her �âir bir arayıcı, her �iir de bir hazinedir. Ama en güzel hazine 
bulunamamı�tır. �âir, kuru mânâdan, uzak, mutluluk, huzur, barı� ve iyilik dolu bir 
dünya kurmak” (Selekler, 1940:15).  çabasıyla mutlak güzelli�e hizmet eden bir 
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görü�e sahiptir. B. Necatigil, Hâmit Mâcit’i “a�kın ve hatıraların hakkını vermi�, 
yurdunun güzelliklerini özlü, canlı yansıtmı�, epik �iiri lirizmle kayna�tırmayı 
ba�armı�; yaptı�ı i�i inanarak onurla yapmı�” (Necatigil, 1974:6) de�erli bir �âir 
olarak kabul eder. 

 “�yilik”, “Sulh ve Di�er �iirler”in yayımlanmasından on iki yıl sonra 
basılmı�tır. On iki yıl sonra �âir, sadece yirmi dört �iir yazmı�tır. Selekler, �iir 
kitabının ba�ına iki motto koyarak sanat anlayı�ını ve �iirdeki titizli�ini de ortaya 
koymu�tur. Birinci motto �u: “Eserinize dü�manınız tarafından meydana getirilmi� 
gibi bakınız, onu hayranlıkla seyrederseniz, mahvolursunuz (Samuel Butler). 
Kitabına �iirlerinden seçtiklerini alan �âirin ikinci mottosu ise sanatçı ve onun 
ki�ili�i ile ilgilidir. “Biz mûsikî yapıcılarıyız, rüyaların rüyasını kurarız; cihanlar 
kaybeder, cihanlardan vazgeçeriz; fakat dünyayı ebediyyen sarsan ve harekete 
getirenler de bizleriz”(Arthur O’saughnessey). Bu ifade de gösteriyor ki, Hâmit 
Mâcit �iir alanına iddialı çıkmı�tır. “Türk �iirinde ayrı ve belirli bir yeri, bir ki�ili�i 
olan, unutulmaz, geçi�tirilemez, iyi ve alabildi�ine insancıl, üstelik mütevazı, 
hakiki bir �âirdir” (Geçer, 1974:15-16). 

 “�yilik”, 112 sayfalık de�i�ik ba�lıklar altında bölümler halinde 
düzenlenmi�. Birinci bölüm “iyilik” �iiriyle ba�lıyor ve 31.sayfaya kadar devam 
ediyor. 

�kinci bölüm “Anavatan Üstüne” �iiriyle otuz üçüncü sayfadan kırk 
birinci sayfaya kadar sürüyor. Kitabın üçüncü bölümüne �airin 1944 yılında 
yayımladı�ı “ Sulh ve Di�er �iirler” konulmu�. Sulh ve Di�er �iirler ana ba�lı�ının 
altında  “Nisan Sabahına Yemin Ederim” 1928-1944, alt ba�lı�ı konulmu� ve bu 
bölüm doksan dokuzuncu sayfaya kadar yer almı�. Böylece �air 1928-1944 yılları 
arasında yazdı�ı �iirlerini de “ �yilik” adlı kitabına dahil etme gere�ini duymu�tur. 
Kitabın dördüncü ve son bölümü de yüzüncü sayfadan yüz on ikinci sayfaya kadar 
sürüyor. �air bu son bölümü de “Cumhuriyete, Yurda, Ankara’ya dair...1933, 
Günler 1945, Sonra 1947” gibi ba�lıklarla olu�turmu�tur. Sonuç olarak yüz on iki 
sayfalık “�yilik” adlı �iir kitabı dört bölüme ayrılmı�, birinci bölümde yirmi �iir, 
ikinci bölümde altı �iir; en hacimli bölüm olan üçüncü bölümde kırk altı �iir, 
dördüncü bölümde ise sadece dört �iir yer almı�tır. �yilik adlı �iir kitabı toplam 
yetmi� altı �iirden meydana gelmi�tir. Bu kitapta �airin özel olarak seçti�i �iirler yer 
almı�tır. 

 �yilik’e 1928 yılından 1956 yılına kadar �airin seçti�i �iirlerle olu�mu� 
bir kitap denilebilir. Bu �iirler genel anlamda otuz yıllık bir sürenin �iirleridir.  

Yüzoniki sayfalık iyilik, kapsadı�ı yetmi�altı �iir ile hem �airinin hem de 
1928-1956 arası dönemin �iirleri olması yönüyle dikkat çekicidir.  

 

A�K 

             “�yilik”teki �iirlerde yo�un olarak i�lenen temalardan ikisi “a�k, tarih 
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sevgisi ve kahramanlık duygusu”dur. Hâmit Mâcit Selekler �iirlerinde “ebediyetin 
ı�ıktan pınarını” arayan bir �airdir: 

“ Bulsam ebediyatin ı�ıktan pınarını, 
 Hangi renk, hangi koku ve hangi bahçe bilsem 
Ya�ıyor fasılasız solmayan baharını”                  (�yilik, 1959:55)♦       
   

Selekler’in yazdı�ı �iirlerin genel çerçevesi a�k ve sevgidir. �lk kitabı 
Sulh adını ta�ır. Bu kitaptaki �iirlerde bile ki�isel duygulanmalara yer vermi�tir. 
Sulh adını verdi�i bölümdeki �iirler bile birer a�k ve sevgi �iiri sayılabilir. Bu 
yönüyle Selekler bizim geleneksel dünya ve insan anlayı�ımıza ba�lıdır. Dünyayı, 
çevreyi, insanı e�yayı sevgi, a�k ve iyilik penceresinden görmü�tür. “A�k ve sevgi 
esteti�i”’nden  yeti�en  onu onaylayan bir �air olan Selekler’in �iirleri de a�k, sevgi 
ve iyilik üzerinedir. Dünyayı güzel görmek, orijinine ba�lı kalmak, dünyaya 
güzellikler katmak ve sevmek kültürümüzün temel anlayı�larındandır. 

H. Macit’in “�yilik” adlı kitabının ilk �iiri, aynı zamanda kitaba adını 
veren ilk �iiri, “�yilik” yarım kalan bir sevgiye i�aret eder gibidir:   

 
�Y�L�K 
Ku�lara serperken tanelerimi 
Akik yüzük ta�ımı da atmı�ım, 
Elim bo�, kalbimi de kanatmı�ım 
Sana vermek için son eserimi. 
   
Gerçe�i açıkça haber verdin mi; 
Viran bahçelerde ba�lıyor kı�ım; 
Bana yalan söyle ki aldanı�ım 
Benim için solmayan bahar mevsimi. 
 
Do�ruyu söylemek sana yara�maz 
Sen mısralarımı aydınlatan yaz, 
Nasıl ba�lamı�tık bitiremedik. 
 
Çevremi kaplayan hava iyilik 
�yilik, senin için, sendendir, sensin 
�yilik, duru�un, bakı�ın, sesin... 
 

Bu �iirinde Selekler, anlayı� ve davranı� ifade eden anlam üniteleriyle 
özel dünyasını göstermeye çalı�mı�tır: “Ku�lara taneler serpmek, akik yüzük ta�ını 

                                                 
♦ Bu çalı�mada gösterilecek �iir adları ve sayfa numaraları �yilik, Gün Matbaası, 
�stanbul, adlı kitaba aittir. 
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atmak” sanatkârın özel dünyasını ifade eder. “yüzü�ünü atmak” ba�lardan 
kurtulmak anlamına gelir. “Akik ta�lı yüzük, akik ta�ı bir anlamda acının 
göstergesidir. Akik halk arasında kan yapsın diye takılır.  

Acılardan kurtulmak ama, bir yönüyle de can, kan kaybını çekilen acıyı 
gösterir. “Eli bo� kalmak, kalbini kanatmak, son eserini vermeye hazırlanmak” 
içinde bulunulan manevi üzüntüyü gösterir. 

Gerçek, içinde bulunulan gerçek, “viran bahçelerde ba�layan kı�” 
imgesiyle ifade edilmi�tir. Buna kar�ı aldanı� “solmayan bir bahar mevsimi”dir. 
Çizilen dünyada sevgili merkezdedir. Dünya sevgiliyle kurulur. “mısralarımı 
aydınlatan yaz”, çevreyi kaplayan hava “iyilik” her �ey sevgiliyi gösterir.” �yilik 
sevgili içindir. �yili�in kayna�ı sevgilidir. �yilik sevgilinin duru�u, bakı�ı, sesidir. 
�yilik ve özlenen dünya ancak sevgi ile sevgili ile a�kla kurulur. Ancak buradaki 
çatı�ma ve hüznün sebebi “nasıl ba�lamı�tık, bitiremedik” dizesiyle ifade edilmi�tir. 
Bu �iirdeki anlam üniteleri içinde bulunulan duygusal çatı�ma durumunu ifade 
etmi�tir. 

Bu �iirinden ba�layarak Selekler dünyaya, çevreye, insana ve e�yaya hep 
iyilik, sevgi ve sabır penceresinden bakmı�; ebedili�i sevgide bulmu�tur. Bu 
yüzden Selekler’in �iirleri, Cumhuriyet sonrası, orijinine ba�lı, dünyaya hep güzel 
bakarak, hep güzellikleri tespit ederek; kelimelerle, dünya güzellikleriyle kendi iç 
güzelliklerini yansıtan �iirlerdir. 

�iirlerin ço�unlu�u sevgi ve a�k, güzel ve güzellik temalarını kapsar. 
Zaten bütün �iirler asıl a�ka, hakiki a�ka “ebediyetin ı�ıktan pınarına ula�mak” 
amacıyla yazılmı� gibidir: 

Bulsam ebediyetin ı�ıktan pınarını, 
               Kanatlar açabilsem, hicaplar geçebilsem 

Hangi renk, hangi koku ve hangi bahçe bilsem 
Ya�ıyor fasılasız, solmayan baharını.         Sabahleyin, s.55. 
 

Her �iiri bir hazine olarak kabul eden Selekler, her �airi bir arayıcı olarak 
tarif eder. Ebediyetin ı�ıktan pınarını bulmak, kanatlar açmak, hicaplar geçmek, 
solmayan renk, bitmeyen koku ve solmayan bahçe imgeleri ebedî olan, mutlak 
hakikat olanı aramayı gösteren ifadelerdir. 

 Sevgili ve a�k temalarını i�leyen �iirlerde de güzelden güzelli�e, 
sevgiliden de ebedi sevgiye ula�ma dile�i vardır. Bunun için de “kanatlar 
açabilmek, perdeler geçebilmek, sınırsız ve sonsuz isteklerle perdeler geçebilmek, 
ebedi sevgiliye ula�mak” lazımdır: 

 
YA� GEREK 
Sen sahiden a�ıksın  
Gözlerine ya� gerek 
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Varsın gönlünü yıksın    
Birisi bilmeyerek 
 
Ne üz kendini ne yor 
Ne onu ellere sor 
O ki seni sevmiyor 
Ve asla sevmeyecek . (s.70 ) 
 

Dünyaya a�kla, sevgiyle, merhametle ve sabırla bakmak,saadet-i 
ebediyyeye ilk adımı atmak için gereklidir. Gerçek a�ıkın gözleri ya�lı olmalıdır. 
Birisi bilmeyerek gönlünü kırsa da gene de kimseye kırılmadan, kendisinin asla 
sevilmeyece�ini bilse de yine de herkesi severek ya�amak, a�ıkça ya�amaktır. Bu 
davranı� ve anlayı� Yunus Emre’den gelen orijinal anlayı�ın devamıdır. 

Sevmek sonsuz bir gönül cömertli�idir: 
Cömerdin, bezletmek �anımdır, gönlüm 
Bir hızır pınarı gibidir, serin 
Sen, ümit ba�ımda yeti�en gülüm, 
Nen varsa bendendir: Rayihan rengin  (s.12) 
 

Gönül “serin bir hızır pınarına” benzetiliyor, sevgili ümit ba�ında yeti�en 
bir güle, gülün nesi varsa, rayihası ve rengi hep sevenden. Yine, ümit ba�ında 
yeti�en güle benzeyen sevgili, u�runda kar�ılık beklemeksizin her �eyin feda 
edilebilece�i bir de�erdir: 

O sabah kapında bütün varımı 
Beyaz ellerine bırakmadım mı? 
Verdim gök dolusu ilkbaharımı 
U�runda kar�ılık beklemeksizin   (s.12) 
 

Her türlü kazancın temelinde sevgi ve verme vardır. Vermekle varlıklı 
olunur. Sevgide, a�kta da cömertlik “cihanın ya�ama tadıyla dolması” ifadesiyle 
gösteriliyor:   

Cömerdim, kalbimden da�ıttı�ım an 
Ya�amak tadıyla doluyor cihan   (s.12) 
 

Kalbimiz en büyük hazinemizdir. Bu bitip tükenmeyen hazineden 
da�ıtmak onu zenginle�tirmek, sevgi alanını geli�tirmek,“sevmedi�imizi anlamaya 
çalı�arak, anlamamı� oldu�umuzu sevmek” insan olmanın gere�idir. Ve insan 
dünyanın sırlarını çözecek bir �ifre ve bir anahtardır. Bu anahtarın en önemli yeri 
de kalbidir. Sevginin kayna�ı olan insanın kalbi sevgi ve a�kla yükselir. Sevgiyi 
bulmak, a�k ve sevgiye ula�mak, insan olarak en önemli eksi�i tamamlamaktır:     
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Dünya defterine yazdı�ım yazı, 
Sabrın öz çocu�u büyük sevgi’den 
Biz ki ne gördükse gördük sevgiden 
�afak parıltısı, bulut beyazı... 
     
Bayra�ım gibisin, a�k, öylesine 
Seninde dopdolu olup da yine 
Sıcak hasretini duymak, derinden. 
Kırmızı Beyaz, (s.13) 
 

Dünyaya bakı� sevgiyle, geçmi�ten güne dünyaya bakı�ımızı ifade eden 
“dünya defterine yazılan yazı, sabrın öz çocu�u, �afak parıltısı, bulut beyazı” bütün 
görülenler hep sevgiden. A�k ve sevgili bayrak kutsiyetiyle özde�le�tirilmi�. 
Sevmek, hep severek bir türlü sevgi ve a�ktan ayrılmamak ve bıkmamak, devamlı 
hasret çekmek. Bir türlü vuslata, kavu�maya gidememek. Bu tavır ve davranı�lar 
bizim a�k ve sevgi anlayı�ımızdır.  

 A�k, derinden sürekli ve sıcak hasret duymaktır. Ya�amanın sebebi 
sevgili ve a�ktır:      

Sende buluyorum aydınlı�ımı 
Anlıyorum mest olarak, derinden 
Yalnız senin için ya�adı�ımı...        Kırmızı Beyaz, (s.13) 
 

H.Macit’in gördü�ü dünya, hayat a�k, sevgi ve iyilikten olu�mu� bir 
dünyadır. Bu dünya iyilik, a�k ve sevgi doludur. 

Bu �iirler de sabırla ve sevgiyle ebedili�e ula�ılaca�ı inancından do�an 
�iirlerdir:       

Ebedilik sırrı vardır sevgide 
Gerçi gönül azap çeker bunalır 
Dünya defterinde adımız kalır. 
Dünya Defterinde Kalan Adımız, (s.18) 
 
Sevgi sevgiliye duyulur.Sevgili hayatı olu�turan temeldir: 
Sevgilerin, hasretlerin toplamı:                                        
Sen.                                                Eski �arkı, (s.20) 
 

Her yerde, her �eyde sevgili, her söz sevgili için, her sözün kayna�ı 
sevgili:                                

Dü�üncelerimde, duygularımda 
I�ıyan aydınlık, sen alınyazım, 
Kalbe hüznü çöken son baharımda 
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Özlenen haziran günlerim, yaz’ım. 
 
Sen, geçen günlerde, sen gelecekte, 
Her zaman, her yerde, dü�te, gerçekte, 
Temiz soframdaki sıcak ekmekte 
Sen varsın, seninle doluyor tas’ım. 
Tasım Senimle Dolu, s. 22 
 

Sonuç olarak tavrıyla, anlayı�ıyla Selekler a�k, iyilik, sevgi �airi olarak 
özgün bir yer edinmek ister gibidir. Ya�amayı, güzelli�i, ızdırabı, zorlukları ve 
kalıcılı�ı hep sevgi, a�k, iyili�in merkezi olan sevgilide bulur. 

Bütün dünyanın hayatın aslı sevgi ve a�ktır. Dünyada var olan, dünya 
olan a�ktır. Fuzuli’nin “a�k imi� her ne var alemde” deyi�i gibi, H.Macit de 
�iirlerinde “a�k, sevgi ve sevgili imi� her ne var alemde” diyor gibidir: 

Sen tatlandırırsın suyu, ekme�i 
Seninle birlikte ya�amak iyi, 
Seni gördü�ümce dünya güzeldir, 
Istırap sen varsın diye çekilir, 
   
Yüzünde iyilik, çevrende huzur, 
Maddele�ir, dokunulur, duyulur, 
Zorlukları kar�ı yalnız de�ilim 
En yakınım, öz tanı�ım, sevgilim. 
Dünya Defterinde Kalan adımız, (s.17) 
 

A�k, sevgi ve iyilik duygularının yo�unluk ta�ıdı�ı bu �iirlerin dayana�ı 
bizim geleneksel �iirimizdir. H.Macit geleneksel �iir mirasımızı kullanmı�tır 
denilebilir. A�k ve sevgili anlayı�ında �air daha çok mutasavvıf dü�ünceye dayanır. 
Ancak günü, gerçe�i güncelli�i de ihmal etmeyen Selekler dünya kar�ısında 
memnun iyi, seven bir insan, bir olgun insan, insân-ı kâmil, görünümü çizer. Aklını 
ve kalbini kullanır. �nsan sorumlulu�u ta�ıyan her davranı� aklını ve kalbini israf 
eder. Di�er konularda ekonomik davranmak, yalnız aklı ve kalbi israf etmek 
dünyaya güzellikler ilave etmektir. �nsan dünyada cenneti aklını ve kalbini 
kullanarak kurar. Selekler de �iirlerini “ülkesinin geleneksel �iir mirasını kullanarak 
olu�turmu�tur. Öte yandan kendisi de katkılarıyla bu mirası zenginle�tirmi�tir 
denilebilir (Alkan, 1995:30). 

“Kalbim ömür boyu israf etti�im, 
Kalbim yine çarpıntılı sevgilim. ”        Nisan, 1995, (s.11) 

Geçmi�ten günümüze dünyada her ne varsa hepsinin ortak kayna�ı a�ktır. 
Ebedi ve ezeli olan a�ktır. Seleklerin �iirlerinin merkezini a�k teması olu�turur. 
Çünkü Seleklere göre: “A�k uzun yolculuk ömrümüz kısa”dır (Alkan, 1995:30). 
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TAR�H SEVG�S� VE KAHRAMANLIK DUYGUSU 

Selekler’in �iirlerinin önemli temalarından biri de tarihimiz, insanımız ve 
tarihimiz boyunca kahramanlıklarımızdır. Bu �iirler ki�i ve millet planında 
ferdiyyet ve �ahsiyetimizi gündeme getirir. Dilimizi en düzeyli biçimde kullanarak 
bizi biz yapan de�erleri vurgulamaya çalı�an �iirlerin amacı kendimize güven 
duygusu uyandırmaktır. Etkileyerek benli�in gerçekle�tirilmesi, Cumhuriyet 
sonrası �iirimizin romantizmine uygun bir davranı�ın ürünü olarak da görülebilir. 

Ya�anan güzel günlerde tarihi hatırlayarak özlemleri dile getirme, güne 
anlam kazandırma, günü denetim altına alma �iirlerde görülen önemli bir özelliktir: 

Doyum olmaz bir ak�am semasının altında 
Renkli kanatlar gibi gerilmi� ufka nisan. 
Anıyorum devirler açıp kapayanları, 
Soruyorum, 23 ya�ında serdar nerde?  Nerde, (s. 38) 
 

Tarihi, kültürü yapanlara özlem duyarak onlardan alınacak haz ve co�ku 
ile güne uygun davranı�lara girmek ve güne uygun idealler olu�turmak gerekir. 
Kendi kültürünü, tarihini bilmek, geçmi�e uygun, ondan haz alarak, günü ya�amak 
gerekir. Aleme düzen verenler “yedi iklim dört bucak”a akına giden erler, daha hür 
daha mutlu bir dünya yaratan kahramanlar ve sanatkarlar vatanı vatan yapanlardır. 
Bunları unutmamak için �iirin, sanatın dünyasında yeniden üretilmeleri gerekir. 
Tarihi, milletimizin belle�ini canlandırmak, kültürümüzü üretmek gerekir: 

Mısraların ahenkten yapısından bir dünya 
Daha hür daha mutlu bir dünyayı yaratan 
Yüz yıllar ötesinden seslenen �air hani, 
Nedim’in yarım ne�’e saydı�ı bahar nerde?        Nerde, (s.38) 
 

Tarihi, kültürü yapanlar �airler -söz adamları- padi�ahlar, kumandanlar -
eylem adamları- dır. Onların güne getirece�i, ortak kayna�ımızdan derlenen 
de�erlerdir. Bu de�erlerle devamlılık bilincimiz canlanır. Geçmi�ten güne 
kendimize güvenimiz içinde bulundu�umuz zaman, geçmi�ten alaca�ımız hız ve 
güvenle, en kusursuz biçimde de�erlendirir, gelece�imizi planlarız. Ayrıca sanatçı 
ve ki�i olarak sorumluluklarımızın bilincine ula�ırız. Kültürü yapanlar, tarihi 
ki�ilikleri temsil edenleri ele�tiririz, överiz, onaylarız. De�erleri bilme, de�erleri 
üretme, tarihi onaylama, tarihi yeniden kurma gelece�e de�gin devamlılık palanları 
yapma, ölümsüzlük, özlemlerimiz olur. Bizim de günümüzde sorumlulu�umuzu 
yerine getirmemiz gerekti�i inancı yerle�ir içimize. Eldekini sa�lam tutmak, 
gelece�e do�ru geli�mek hedefimiz güçlenir. Biliriz, bildi�imizi de biliriz, bilerek 
isteyerek yaparız. Tarihi ya�amak, tarihte kalmak yerine “devam ederek de�i�ip 
geli�me” bilincine ula�ırız. Dünyaya, dünya insanlı�ına insan olarak ya�ama 
�erefini sa�lama, yani kendi kültürümüzü dünyanın medeniyeti haline getirme 
temel hedefimiz olur: 
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Sevgiyi, ümitleri, özlenen kâinatı 
Seslerin örgüsünde bize veren sanatçı 
Ak�am saatlerinin hüznü gibi içlenen, 
Engin denizler gibi co�an bestekâr nerde? 
 
Hani ta� kemerlerde hünerini gösteren 
Suyun �i’rini çe�me yapan usta, ne oldu, 
Sırrına eri�ilmez bir ruh zenginli�iyle  
Muhte�em kubbeleri yükselten mimar nerde?              Nerde, (s.39) 
 

“Özlenen kainatı, sevgi ve ümitlerle, seslerin örgüsüyle sunan” büyük 
sanatçılar yeti�tirmek, “hüznü ve co�kunlu�u” i�leyen müzisyenler yeti�tirmek,       
“suyun �i’irini çe�me yapan usta, sırrına eri�ilmez bir ruh zenginli�iyle muhte�em 
kubbeleri yükselten mimarlar” yeti�tirmek temel ülkümüz olmalıdır. �iirde tarihle 
ulusal kültürün kurulması, ça�da� uygarlık düzeyine çıkma hedefine vurgulama 
yapılmaktadır. 

“Hasretle yâd etti�imiz geçmi�”, sevgimizin destanı”dır. Tarihi yapan 
�ehitler, “suya seccade salıp geçenler”dir. Tarih, ulusal yeniden kurulu� için 
kaynaktır. Milletler ve insanlar tarihi olan varlıklardır. Tarihsel ve toplumsal 
varlıklar olarak insanlar dönü�türücü, yapıcı, yenileyicidirler. Zihinsel dönü�üm ve 
de�i�imi hızlandıran kaynak tarihtir. Tarih sayesinde bildiklerimizi daha geli�tirme, 
gelece�e do�ru daha kusursuz ve mükemmel olabilme azmi ve çabasına gireriz. 
Tarihi okurken bilgimizi yeniler, güçlendirir, �imdi ve gelece�e ait hasret ve 
özlemlerimizle eyleme geçeriz. Selekler bu konuyu �öyle dile getiriyor: 

Tarihi okurken diyorum ki 
Gönlümde bu hasret bu alev ne 
Sarmı� beni da’us sılasile, 
Ni�, Kosava, Mohaç, Varna, Pilevne.         Tarih I, (s.64) 
 
Suya seccade salıp geçti�imiz toprakta 
Karde�im, gürbüz atam, �anlı dedem yatmakta 
Yatıyorlar o muazzam ve ölümsüz ölüler 
Yatıyorlar unutulmu� da mı bilmem yer yer 
Sanırım bazan o yerlerde yatan bir tek ölü 
Bir tek insan o büyük çevrede yalnız gömülü 
Ba�ı sesler duyarak dinleniyorken Tuna’dan 
Aya�ı Akdeniz üstünde esen fırtınadan 
Serpilen dalgayı duymu� gibi ürperse gerek 
Ne zaman bilmiyorum burada yatan silkinecek 
Açacak topra�ın altında kalan kollarını 
Tutacak eski sipahiler akın yollarını 
Ne zaman sam yeli esmi� gibi yaprak yaprak 
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Bu diyardan kaçacaklar cüceler haykırarak    Bo�azın Kar�ı Yakası,(s.64) 

Tarih ortak kaynak ortak hafızadır. Bir yönüyle geçmi� ve bilinen 
zamandır. Bir milletin varlı�ının, devamının temelidir. Milletçe geçmi�te görülen 
rüyadır. Bu rüyaya hayranlık, tekrar böyle rüyalar görme e�ilimini do�urur. 
Selekler’in �iirlerinde tarihimizle günü ya�amak, co�mak, yeni istekler ve hedeflere 
yönelmek duyarlılı�ı vardır.  �air tarihi okudukça co�arak kendini atalarıyla 
özde�le�tirir: 

Tuna’yı görmedim fakat, tanırım, 
Bir ümit önünde ko�tu�um zaman, 
Geçmi�i anarak co�tu�um zaman, 
Kendimi Budin’in Beyi sanırım.               Tarih III, (s.65) 
 

Hulya ile “ Vistol’e uzanıp, atını sulamak, tekrar Eflak ve Bo�dan, Erdel, 
Basarabya, Azak ve Kırım” gibi yerleri fethetmek, hüzne saplanıp kalmak yerine 
kanı co�turan bir ate� olur. Tarih çizgisi, kahramanlıklar bizi biz yapan de�erler ve 
bu de�erlerle teselli bularak tarihi yeniden yapmak bu �iirlerin kazandırdıklarıdır: 

Tarihi ve zamanı açıp okusam, 
Günlerce, bir ate� �akaklarımda, 
Günlerce içerim yanar, kor olur. 
Bir istek tutu�ur dudaklarımda. 
Sonra parça parça da�ılır tasam, 
�çim Sakarya’da teselli bulur.               Tarih III, (s.65) 
 

Görüldü�ü gibi, bu söyleyi� ve duyu� tarzı Yahya Kemal çizgisinin bir 
devamı gibidir. Bir millet duyarlı�ını yenileme, ya�adıklarımızla günde de birli�i 
sa�lama, günde geçmi� arasındaki ba�ları güçlendirme bu �iirlerin yaptı�ı 
ça�rı�ımlardır. Kendi diliyle, tarihiyle güçlenmek, kendini özne yapmak, kendimizi 
önder olarak ya�amaya ba�lamak Cumhuriyet sonrası �iirimizin temel 
çizgilerindendir. Aynı zamanda kendi dilini geli�tirmek, kendi diliyle kendi tarihini, 
kendi duygularını ve macerasını anlatmak bir kendini takdir etme ve sevme süreci 
olarak da görülebilir. 

Selekler co�turdu�u duygularla ortak duyarlı�ı yenileme görevini yerine 
getiriyor ve milli ufku geni�letiyor. Vatan, tarih, bayrak gibi kavramların önemine 
bizi uyandırarak bir duygu e�itimi yapıyor:              

Gözler, dalar gider de 
Ya� titrer kirpiklerde  
Engin maviliklerde 
Bayrak dalgalanmı�ken... 
Dünyada, yakın-uzak 
Gökler, sular ve toprak 
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Vardı, kaç yıl bu bayrak 
Geçti üzerlerinden. 
 
Nen varsa yoluna ser, 
Ba�ını, gönlünü ver, 
Bir gün de bürünü ver 
Ebediyet istersen...        Bayrak,(s.66) 
 

Mazi, bayrak, anavatan, kendi kültürümüz tarihimiz, bunların kavranması 
kendi öz dünyamızı yeniden anlama ve kavrama, kendine güvenme, inanma ve 
sevme bu �iirlerin ta�ıdı�ı temel anlayı�tır:  

Geçmi� bir okyanus gibi, kalbim sedef gibi, 
Kalbimde gizlidir sanırım geçmi�in var, 
Bazan dalar da gözlerim ufkunda canlanır, 
Onlar: 
 “Demir-ku�aklı cihan-pehlivanlar         Mazi,(s.67) 
 
Tarih hayallarin gerçekle�ti�ini gösteren belgelerle doludur. Tarihi 

okumak co�kunluk verir. Günü co�turan, istekler ve ümitler uyandıran kaynak 
tarihtir. Gelece�i planlamada, günü kurmada yardımcıdır. Tarihi yapmak, tarihi 
gelece�e do�ru hazırlanırken geçmi�iyle bütünle�erek yapmak yine kahramanlık 
ister. Seleklerin �iirleri bizi tarihimize, günümüze ve gelece�e uyandırmaya çalı�an 
�iir tarzının örekleridir 

1936, 1937 yıllarında yazılan tarihle ilgili bu �iirler, içten duyu�la, 
geçmi�te, yükselme devrinde, fetih günlerinde ya�adı�ını hayal eden ki�inin 
�iirleridir. Daha önce de söyledi�imiz gibi, bu anlayı� ve okuyu� tarzı Yahya Kemal 
çizgisinin kendine özgü bir devamı gibidir. Bu �iirlerde de sınırların ötesinde kalan 
�ehirlerin, sınırların ötesinde ça�layan suların hüznü ve özlemi vardır:  

Kaç yıl engin- suya kavu�mak için 
Baharla birlikde buradan geçtik 
Kaç yıl burda kaldık bir bayrak için 
�imdi bu �ehir de büyük bir yitik. 
 
Belki ate�ine bulacak, için 
Körfez sularında biraz serinlik... 
Dü�ün, fakat sorma arama, niçin- 
Niçin, nerde, neydi, noldu, Selanik? 

 
Hasretim damlalar gibi- �üphesiz- 
Balkan yaylasından, mavi Tuna’dan 
Hatıralar dolu ancak, içimiz...                Yitik,(s.68) 
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Tarihi okumak co�kunluk verir, tarihi yapmak, tarihi geçmi�le 
bütünle�erek ebediyete yönelmek kahramanlıkla olur: 

Bir aslan nârasıyla son defa haykırarak 
Kalbinde bir sevginin acı hatırasıyla 
Ölmek... fakat bayra�ı, bayra�ı dü�ürmemektir.         Ölmek,(s.98) 
 

Biz �erefli insanlar olarak ya�ayacak ve �erefli insanlar olarak ölece�iz. 
Adına yemin etti�imiz �anlı, mukaddes bayra�ı ya�atmak için ölmeyi bilece�iz 
Arkamızda bıraktı�ımız �eref meydanı Metris Tepe ve �nönüler var: 

Bizler de adıyoruz ba�ımızı vatana 
Her zerresiyle bizim olan topraklar için.            Günler,(s.110) 
 

�iirler güven duygumuzu e�itir, geli�tirir ve peki�tirir. Gelece�e do�ru bir 
güven duygusu ile vatanımız üzerinde ça�da� bir millet olarak ya�amak azmi ve 
kararlılı�ımız yenilenir, tarih sevgimiz, kahramanlık duygumuz uyanır ve güçlenir.  
“Çünkü insan kalabalıkları manevile�irse millet olur, toprak manevile�irse vatan 
olur.” 
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